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1. Inleiding 

1.1. Doelstelling 

Stichting Partin is opgericht op 18 mei 2009, met als statutaire vestigingsplaats Apeldoorn. 

Het doel van de stichting is o.a. het vertegenwoordigen van de aangesloten deelnemers, het 

initiëren van kwaliteitsprogramma’s en het stimuleren van samenwerking en uitwisselen van 

kennis tussen particuliere initiatieven onderling en tussen particuliere initiatieven en andere 

actoren actief op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. 

In 2015 is de Vereniging Partin opgericht met dezelfde doelstelling als de stichting. De 

stichting is vereniging geworden om de zeggenschap van de achterban te vergroten. Per 1 

januari 2016 is het in de Stichting Partin aanwezige vermogen overgedragen aan de 

Vereniging Partin, die onder de zelfde naam de activiteiten van de Stichting Partin zal 

voortzetten. De activiteiten van de Stichting Partin zullen beperkt worden door het uitvoeren 

van gedefinieerde projecten in opdracht van derden. Alle projecten die de Stichting Partin 

uitvoert, dienen het belang van de vereniging. 

 

1.2. Bestuur van de Vereniging 

Het bestuur bestond in 2016 uit 5 leden: 

Lucy Engelen (voorzitter) 

Trudeke Vuijk (secretaris) 

Koen Vliegenthart RA (penningmeester) 

Mathieu Beurskens (vicevoorzitter) 

Yvonne van Driel (communicatie) 

 

Het bestuur wordt terzijde gestaan door directeur Erik Boerrigter. 

 

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan de bestuursleden worden geen andere 

vergoedingen gegeven dan vergoedingen voor gemaakte reiskosten e.d. 
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1.3. Bestuur van de Stichting 

Het bestuur bestond in 2016 uit 4 leden: 

Lucy Engelen (voorzitter) 

Koen Vliegenthart RA (penningmeester) 

Mathieu Beurskens  

Ria van Hoewijk (aftredend per 1 mei 2017) 

 

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan de bestuursleden worden geen andere 

vergoedingen gegeven dan vergoedingen voor gemaakte reiskosten e.d. 
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2. Bestuursverslag 

2.1. Algemeen 

Het bestuur heeft in 2016 acht keer vergaderd, waarvan vier keer face-to-face en vier keer 

via Skype. Op zaterdag 3 december 2016 vond de jaarlijkse Partindag plaats in de Schakel 

in Nijkerk. 

 

Kleine Goede Doelen 

De publiekssite van Partin  www.kleinegoededoelen.nl. was ook dit verslagjaar een 

belangrijk middel om het werk van onze leden onder de aandacht van een groot publiek te 

brengen. De verhalen van leden spelen een belangrijke rol bij de beeldvorming rond PI’s als 

“betrokken, gepassioneerd, doelgericht, pragmatisch, kostenefficiënt en effectief”. 

Ook is KleineGoedeDoelen (KGD) zich aan het ontwikkelen als vraagbaak voor kleine 

stichtingen. De Toolkits (ANBI aanvragen, stichting oprichten, beleidsplan schrijven etc. doen 

het bijzonder goed, en worden ook door niet-leden gebruikt.  

Nu het aantal bezoekers van KGD zo is toegenomen, zal de aandacht van het bestuur zich 

(nogmaals) moeten richten op communicatie aan de achterban.  

Zij kunnen veel meer gebruik maken van KGD en hebben daarmee een veel groter bereik 

dan ze met hun eigen website kunnen bewerkstelligen. Ieder Partin-lid heeft de mogelijkheid 

om minstens 1 keer per jaar in de header van KGD te staan, maar kan ook innovatieve 

projecten of samenwerkingverbanden communiceren. Oproep tot donaties is niet direct de 

bedoeling, maar dat kan weer via de eigen site. 

Nieuws van KGD wordt consequent via social media gedeeld (m.n. Twitter en Facebook). 

Ook dit loopt goed, het aantal volgers neemt toe.    

 

De ASN bank heeft zich in 2016 bereid getoond om een prijs van € 1500,- voor het beste 

verhaal ter beschikking te stellen. De prijs werd op de Partindag aan de schrijvers van het 

winnende verhaal uitgereikt. Ook in 2017 stelt ASN eenzelfde bedrag beschikbaar. 

 

De groei In 2016 van het bezoekersaantal van KGD is grotendeels te danken aan het 

inzetten van Google-Adwords. Google heeft aan Partin als erkend goed doel een gratis 

budget ter beschikking om kleine advertenties te maken op bepaalde zoekwoorden. Hiermee 

http://www.kleinegoededoelen.nl/
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is een grote toename van het bezoekersaantal van onze website gerealiseerd. In 2015 

waren er gemiddeld 77 bezoekers per dag. In totaal is de site is bijna 9.500 keer bekeken. In 

2016 waren er (t/m november) 82.000 bezoekers. De groei zet nog steeds door.  

 

Nieuwsbrieven 

Er zijn in 2016 6 Partin-nieuwsbrieven en drie actieberichten verstuurd.  

 

Erkenningsregeling en jaarrekening 

Dit jaar is een instrument ontwikkeld, bestaande uit een 

handleiding en een spreadsheet, dat particuliere 

initiatieven (maar ook andere kleine fondsenwervende 

stichtingen in de CBF categorie A + omzet < 100.000,- 

Euro) in staat stelt om zonder hulp van een boekhouder of 

accountant zelf een jaarrekening te maken. Deze 

jaarrekening voldoet aan de accountantsnorm (RJ650) en 

voldoet daarmee aan de eisen die belastingdienst, vermogensfondsen en andere 

subsidiegevers mogelijkerwijs stellen. Ook is hiermee het lastigste onderdeel (de financiële 

verantwoording) voor de CBF Erkenning -zonder hulp - binnen het bereik van 

penningmeesters van kleine stichtingen gekomen.  

 

Voor de ontwikkeling van het boekje is subsidie 

ontvangen van 2500 Euro van het fonds Dioraphte, 

met name om 

de CBF erkenning binnen het bereik van kleine 

stichtingen te brengen. 

 

CBF Erkenning 

Na een lange aanloopperiode is er een nieuw normenstelsel met 

bijbehorend keurmerk geintroduceerd in fondsenwervingsland. CBF is de 

toezichthouder en verstrekker van het keurmerk. Per 2016 konden 

stichtingen het nieuwe keurmerk aanvragen. Partin heeft zich de afgelopen 

jaren ingespannen om het keurmerk ook binnen het bereik van kleine stichtingen te brengen. 

 

 



 

 

 

 

 

Samen kunnen we meer 

 

Samen doen we meer 

-7- 

 

 

(Dit punt gaat aan belang winnen als de ANBI status gekoppeld gaat worden aan het hebben 

van een CBF Erkenning, iets wat ook al jaren in de lucht hangt.) 27 Partin-leden hebben de 

CBF Erkenning verkregen – 15 leden hebben een subsidie van 100 Euro ‘terugverdiend’ 

(subsidie verstrekt door het fonds Dioraphte) met (beperkte) PR activiteit onder mede-leden 

en andere kleine stichtingen. 

 

Partin blijft het verkrijgen van de CBF Erkenning onderschrijven: het PI is een actor die 

meetelt in OS en zou – net als de grote NGO’s – zich moeten durven onderwerpen aan de 

door ‘het veld’ zelf vastgestelde eisen van transparantie. 

Overigens zijn de kosten (250 Euro op jaarbasis) de voornaamste reden waarom kleine 

stichtingen vooralsnog afzien van een Erkenning.   

 

Partindag 2016 

Op 3 december werd de Partindag gehouden in de Schakel te Nijkerk. De dag is door ca. 

200 mensen bezocht. Dagvoorzitter was Evelijne Bruning (dragon of disruptive dynamics & 

country director bij The Hunger Project – Netherlands).  

’s Morgens vond de eerste de ALV (algemene ledenvergadering) plaats, daarna waren er 

plenaire sessies en een 1ste ronde groepssessies. Ook het middagprogramma bestond uit 

plenaire bijeenkomsten en groepssessies.  

 

Onderwerpen en sprekers bij plenaire sessies waren:  

 Internationale overboekingen (Niels van Duinen) 

 Mission Drift (Frans-Joseph Simons) 

 Erkenningsregeling (Gerard Geenen & Jaap Matser) 

 Vermogensfondsen (Liesbeth Nagelkerke) 

 Pitch-wedstrijd in samenwerking met OFoundation (Massy Wahab en Victor 

Sintnicolaas) 

 Nieuw onderzoek particuliere initiatieven (Sara Kinsbergen) 

 Uitslag verhalenwedstrijd 

 World’s Best News (Ralf Bodelier) 

 

Groepssessies hadden onderstaande onderwerpen: 

 Investeren in goed onderwijs: hoe doe je dat? (Edukans) 

http://www.partin.nl/fileadmin/user_upload/Partindag-2016/4B_-_STER-school_model.pdf
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 Afspraken maken om teleurstelling te voorkomen (Legal Together), 

 Transacties in lokale valuta (INTL FCStone) 

 Werken in gevaarlijke omgevingen (Lion Heart Foundation). 

 Methoden voor rainwater harvesting (De Gevulde Waterkruik), deel 2 

 Innovatie en vraagstukken in de filantropische sector (Pifworld) 

 Fondsenwerving (Hospitaalbroeders) 

 Toekomstmuziek (Wilde Ganzen) 

 

Kengetallen 

Op de Partindag (3 december 2016) was de stand van zaken als volgt: 

 312 leden 

 519 lezers van de nieuwsbrief 

 1261 Twittervolgers 

 427 volgers Facebook 

http://www.partin.nl/fileadmin/user_upload/Partindag-2016/5A_-_Legal_Together.pdf
http://www.partin.nl/fileadmin/user_upload/Partindag-2016/6A_-_INTL_FCStone.pdf
http://www.partin.nl/fileadmin/user_upload/Partindag-2016/8A_-_presentatie_Partin_dec_2016.pdf
http://www.partin.nl/fileadmin/user_upload/Partindag-2016/7A_-_Presentatie_manual.pdf
http://www.partin.nl/fileadmin/user_upload/Partindag-2016/7B_-_tanks-en-pompen.pdf
http://www.partin.nl/fileadmin/user_upload/Partindag-2016/2A_-_Pifworld.pdf
http://www.partin.nl/fileadmin/user_upload/Partindag-2016/3A_-_FW_voor_kleine_doelen.pdf
http://www.partin.nl/fileadmin/user_upload/Partindag-2016/1A_-_toekomstmuziek.pdf
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Contacten 

Partin heeft in 2016 contacten onderhouden met onder meer Wilde Ganzen, Cordaid, NCDO, 

CIDIN, Idleaks, , ASN, CBF, SBF, Nederland Filantropieland, Goede Doelen Nederland, 

PwC, Partos, Ministerie van Buitenlandse Zaken. In alle gesprekken zijn de belangen van 

onze achterban centraal gesteld. 

 

Samenwerking met commerciële partijen is belangrijker geworden. Wij werken samen met 

INTL-FC Stone (voordelig internationaal overboeken); Raptim (NGO-tickets ook voor kleine 

stichtingen); PifWorld (platform voor online fondsenwerving). Verder zijn er contacten met 

vermogensfondsen/grote gevers. 

 
Foto Marijke Acket: Bijeenkomst bij PIFworld in Amsterdam 

 

Samenwerking met onderzoeksinstituten als CIDIN (Radboud Universiteit) heeft in de laatste 

maanden van 2016 een nieuw impuls gehad vanwege de voorbereiding van een nieuw 

grootschalig onderzoek naar het PI door Dr. Sara Kinsbergen. 

 

Onderlinge samenwerking en kennisdeling 

In 2016 is verder gewerkt aan gezamenlijke projecten van Partinleden. Voor een good 

practice dat navolging verdient heeft Partin een coördinerende rol gespeeld, onder meer 

door aankondigingen in de nieuwsbrief en exposure op KleineGoedeDoelen, dat uiteindelijk 

heeft geleid tot een bijeenkomst in Utrecht. 

De samenwerking tussen tenminste 4 Partin-leden is nu op gang gekomen met betrekking 

tot dit waterproject (Rainwater harvesting).  



 

 

 

 

 

Samen kunnen we meer 

 

Samen doen we meer 

-10- 

 

 

 
Foto Stidit: Bijeenkomst Rainwater Harvesting in Utrecht 

 

Samenwerking Wilde Ganzen 

Van menig Partinlid is Wilde Ganzen een trouwe partner. Toch heeft een aanzienlijk aantal 

stichtingen nog nooit met Wilde Ganzen samengewerkt en nog nooit suppletie ontvangen. 

De oorzaak kan liggen in onbekendheid met de procedure die Wilde Ganzen hanteert eer 

men tot suppletie overgaat. Partin en Wilde Ganzen zijn in 2016 een project gestart onder de 

werknaam “Wilde Ganzen klein”, waarbij stichtingen die nog niet met Wilde Ganzen hebben 

samengewerkt, gezamenlijk dmv peer review en onder leiding van Partin, werken aan de 

honorering van een eigen aanvraag voor projectsubsidie. De gebruikelijke drempel voor een 

projectaanvraag heeft Wilde Ganzen, speciaal voor deze samenwerking verlaagd. Ondanks 

herhaalde oproepen in nieuwsbrieven, Partin-site en KleineGoedeDoelen, hebben zich geen 

gegadigden voor deze propositie aangemeld. 

       

2.2. Bezoeken 

In 2016 heeft het bestuur van Partin 88 bijeenkomsten bijgewoond of gesprekken gehouden. 

Een beschrijving van elk van deze bezoeken is opgenomen in de bijlage bij dit jaarverslag.  
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Foto Koos de Jongste : PI Bijeenkomst in Den Bosch 

 

2.3. Beleid 

Op de ALV van 3 december is het meerjarenbeleidplan 2017 – 2021 vastgesteld. Het 

beleidsplan kunt u inzien op de website van Partin. 
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3. Financiën van de Vereniging 

Uitsluitend ter vergelijking zijn in dit hoofdstuk ook de gegevens uit de jaarrekening van de 

Stichting over 2015 opgenomen. 

 

3.1. Balans van de Vereniging 

  Vereniging  Vereniging  Stichting 

ACTIVA  31-12-2016  31-12-2015  31-12-2015 

       

Overlopend activa  147  0  0 

RC Stichting Partin  4.064  0  0 

Liquide middelen  13.695  0  21.901 

       

Totaal Activa  17.906  0  21.901 

       

PASSIVA       

Reserves  14.811  0  17.778 

       

Bestemmingsfonds websiteontw. 

 

 2.915  0  3883 

Kortl. schulden/vooruitontv. 

baten 

 180  0  240 

       

Totaal Passiva  17.906  0  21.901 
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3.2. Staat van Baten en Lasten van de Vereniging 

 Vereniging Vereniging Stichting 

 2016 realisatie 

 

2015 realisatie 

 

2015 realisatie 

 BATEN       

Contributie 13.775  0  14.720  

Bijdrage Verhalenwedstrijd 1.500  0  0  

Inkomsten advertenties 600  0  2.450  

Bijdragen Partindag 4.130  0  0  

Rente inkomsten 27  0  110  

Totaal baten  20.032  0  17.280 

       

LASTEN       

Project Websiteontwikkeling 968  0  2.107  

       

Totaal besteed doelstellingen  968  0  2.107 

       

Promotiekosten 6.468  0  3.052  

Kosten directie 14.520  0  14.520  

Algemene kosten 2.012  0  3.513  

Kosten   23.000  0  21.085 

       

Totaal lasten  23.968 0   21.085 

       

RESULTAAT  -3.936 0   -5.912 

       

RESULTAATSBESTEMMIN

G 

      

Toevoeging/onttrekking aan:       

Overige reserves -2.968  0  -3.805  

Bestemmingsfonds Website -968  0  -2.107  

Totaal  -3.936  0  -5.912 
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3.3. Toelichting bij de balans van de Vereniging 

Liquide middelen 

 Vereniging Vereniging Stichting 

 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2015 

Saldo bankrekening 667 0 1.468 

Saldo spaarrekening 13.027 0 20.433 

Totaal liquide middelen 13.695 0 21.901 

 

Bestemmingsfonds ontwikkeling website 

Ontvangen subsidie Wilde Ganzen 25.000 

Betaalde kosten websiteontwikkeling 2009-2015 -21.117 

Betaalde kosten websiteontwikkeling 2016 -968 

Saldo 2.915 

 

3.4. Toelichting bij de Staat van Baten en lasten van de Vereniging 

Contributie 

Dit betreft de in 2016 daadwerkelijk ontvangen contributie. Het contributiebedrag bedroeg 

€_60,- per jaar (€ 5,- per maand). Van het totaalbedrag van € 14.720,- betrof € 660,- 

voorgaande jaren. 

 

Promotiekosten 

 Vereniging Vereniging Stichting 

 2016 2015 2015 

Website 443 0 31 

Kosten Verhalenwedstrijd 1.500 0 0 

Kosten Partindag 4.525 0 3.021 

Totaal 6.468 0 3.052 
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Algemene kosten 

 Vereniging Vereniging Stichting 

 2016 2016 2015 

Reiskosten bestuur 1.712 0 2.377 

Bankkosten 117 0 157 

Administratiekosten 0 0 409 

Overige kosten 183 0 570 

Totaal 2.012 0 3.513 
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4. Financiën van de Stichting 

4.1. Balans van de Stichting 

ACTIVA  31-12-2016  31-12-2015 

     

Overlopende Activa  154  0 

Liquide middelen  6.364  21.901 

     

Totaal Activa  6.518  21.901 

     

PASSIVA     

Reserves  2.454  17.778 

     

Schuld aan Vereniging Partin  4.064  0 

Bestemmingsfonds websiteontw. 

 

 0  3883 

Kortl. schulden/vooruitontv. baten  0  240 

     

Totaal Passiva  6.518  21.901 
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4.2. Staat van Baten en Lasten van de Stichting 

 2016 realisatie 

realisatie 

2015 realisatie 

BATEN     

Contributie 0  14.720  

Overige baten 0  2.450  

Subsidies (CBF-project) 4.500  0  

Rente inkomsten 0  110  

Totaal baten  4.500  17.280 

     

LASTEN     

Project Websiteontwikkeling 0  2.107  

Overgedragen vermogen aan 

Vereniging Partin 

17.778  0  

Kosten CBF-project 2.046  0  

Totaal besteed doelstellingen  19.824  2.107 

     

Promotiekosten 0  3.052  

Kosten directie 0  14.520  

Algemene kosten 0  3.513  

Kosten   0  21.085 

     

Totaal lasten  19.824  21.085 

     

RESULTAAT  -15.324  -5.912 

     

RESULTAATSBESTEMMING     

Toevoeging/onttrekking aan:     

Overige reserves -15.324  -3.805  

Bestemmingsfondsen 0  -2.107  

Totaal  -15.324  -5.912 

 



  

Samen doen we meer 

-18- 

 

 

4.3. Toelichting bij de balans van de Stichting 

Liquide middelen 

 31-12-2016 31-12-2015 

Saldo bankrekening 6.364 1.468 

Saldo spaarrekening 0 20.433 

Totaal liquide middelen 6.364 21.901 
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Bijlage – Bezoekrapporten 

Bijeenkomst 11 januari, Lucy Engelen & Erik Boerrigter, Den Haag 

Overleg met TO Tjoelker van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de 

erkenningsregeling voor ANBI’s. Gesproken over het creëren van een level playing field voor 

zowel grote als kleine goede doelen. 

 

Bijeenkomst 12 januari, Erik Boerrigter, Utrecht 

Nieuwjaarsborrel van Instituut Fondsenwerving 

 

Bijeenkomst 13 januari, Lucy Engelen, Amsterdam 

Gesprek met Massy Wahab voor het aanvragen van GoogleAds voor KleineGoedeDoelen. 

Offerte bespreken. 

 

Bijeenkomst 14 januari, Erik Boerrigter, Den Haag 

Nieuwjaarsborrel van IDleaks 

 

Bijeenkomst 18 januari Mathieu Beurskens, Utrecht 

Bespreking Ashoka ivm deelnemers Partin 

 

Bijeenkomst 20 januari, Erik Boerrigter, Amsterdam 

Bijeenkomst op het kantoor van PIFworld over de leerbehoefte van particuliere initiatieven in 

ontwikkelingssamenwerking met vertegenwoordigers van oa. Wilde Ganzen, MDF, 

SvikaWorks, Pifworld en Pimp my Village. 

 

Bijeenkomst 21 januari, Lucy Engelen, Bunnik 

Bespreking met Dedan Schmidt (CBF) en Henk van Stokkom over een eventuele aanvraag 

bij een vermogensfonds ter subsidiering van onze achterban bij een Erkenningsaanvraag. 

Voor vele kleine stichtingen vormen de kosten een drempel. 

 

Bijeenkomst 26 januari, Erik Boerrigter, Den Haag 

Start van de nieuwe World’s Best News campagne in Nederland in aanwezigheid van Bill 

Gates en Hans Rosling. 

 

Bijeenkomst 27 januari, Erik Boerrigter, Den Haag 

Mini-symposium De toekomst van OS in De Haagse Hogeschool, georganiseerd door vier 

jongerenfracties van politieke partijen en in aanwezigheid van minister Ploumen. 
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Bijeenkomst 27 januari, Lucy Engelen, Den Haag 

Bespreking op Ministerie van Veiligheid en Jusititie met Dedan Schmidt (CBF) en Joel van 

Andel (projecteider Validatiestelsel, Min V&J) en To Tjoelker (Ministerie Buitenlandse Zaken). 

De implicaties van de nieuwe Erkenningsregeling voor kleine stichtingen in OS besproken. Er 

blijkt een duidelijke informatie-achterstand op dit gebied bij MinBuza. Vooral als de 

‘verbindendverklaring’ (waarop V&J actief aanstuurt, dus alleen voor stichtingen met een 

Erkenning de fiscale ANBI voordelen) kunnen de kleine stichtingen opgezadeld worden met 

(te) grote administratieve lasten. MinBuza is in principe bereid om intern te overleggen of 

Partin budget kan krijgen om de achterban collectief naar de Erkenning te begeleiden.  

 

Bijeenkomst 28 januari, Erik Boerrigter, Amersfoort 

Afscheidsborrel van Karel Roos bij Edukans. 

 

Bijeenkomst 2 februari, Yvonne van Driel, Steyl 

Regionaal Overleg PI Noord Limburg; informeren van de aanwezige particuliere initiatieven 

over Partin  

 

Bijeenkomst 4 februari, Erik Boerrigter, Rotterdam 

Brainstorm met Lucas Meijs over mogelijk interessante onderwerpen om studenten van de 

Erasmus Universiteit onderzoek te laten doen naar particuliere initiatieven in 

ontwikkelingssamenwerking. Eerste lijst van 5 onderwerpen opgesteld: 

1. Veranderende organisatiestructuren bij groei / krimp (case studies) 

2. In de knel komen met je eigen normen en waarden door eisen en wensen van 

subsidieverstrekkers en doelgroep (kwalitatief; 50 interviews o.i.d.) 

3. Geven in Nederland (Jazi en Nassau): grote gevers geven graag aan kleine goede doelen, 

maar waarom gebeurt dit zo weinig (vgl. 34 miljoen volgens Bekkers). Welke 

randvoorwaarden zijn er om dit wel mogelijk te maken? 

4. Waarde van persoonlijke accountability / versus reputatie van de betaalde directieleden bij 

grotere goede doelen 

5. inzicht in de aanleidingen. Wat hebben ze voor de start van hun PI gedaan? 

Vrijwilligersloopbaan?? non-profit CV. Levensfases (bijv. voetbaltrainer bij kleine kinderen en 

PI opgestart toen kinderen het huis uit gingen). 

 

Bijeenkomst 10 februari 2016, Yvonne van Driel & Erik Boerrigter, via skype 

Lobbywerkgroep: evaluatie en planning 2016 

 

Bijeenkomst 12 februari, Erik Boerrigter, Utrecht 

Kennismaking met een tweetal particuliere initiatieven over de activiteiten van Partin.  
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Bijeenkomst 12 februari, Yvonne van Driel & Erik Boerrigter, Utrecht 

After-party Impulsis. Bijeenkomst om na te praten over de samenwerking van Icco, Kerk in 

Actie en Edukans om een gezamenlijke back office te vormen voor het PI. 

 

Bijeenkomst 15 februari, Erik Boerrigter, Den Haag 

Kennismaking met Erlijn Sie en Jamie Goewy van Ashoka Nederland.  

 

Bijeenkomst 16 februari, Lucy Engelen, Apeldoorn 

Bespreking bij Young Africa (Gonneke Campen, Mathieu Beurskens)over een 

gemeenschappelijk ‘rain harvesting’ project: bouw van watertanks, geintegreerd in een 

beroepsopleiding voor jongeren. 

 

Bijeenkomst 25 februari, Trudeke Vuijk, Lucy Engelen & Erik Boerrigter, Amsterdam 

Overzicht creëren van wat er in de (bijna) zeven jaar van het bestaan van Partin de revue is 

gepasseerd. Dit in voorbereiding voor het nieuwe beleidsplan 2017-2020, dat in de loop van 

dit jaar gemaakt dient te worden. 

 

Bijeenkomst 25 februari, Lucy Engelen & Erik Boerrigter, Amsterdam 

Kennismaking met de nieuwe directeur van CBF, Roline de Wilde en warme overdracht van 

het dossier erkenningsregeling en de rol van Partin daarin samen met interim-direteur Dedan 

Schmidt.  

 

Bijeenkomst 25 februari, Lucy Engelen & Erik Boerrigter, Amsterdam 

Afscheidsborrel van interim-directeur Dedan Schmidt van CBF. 

 

Bijeenkomst 25 februari, Lucy Engelen & Erik Boerrigter, Amsterdam 

Kennismaking met de nieuwe directeur van CBF, Roline de Wilde en warme overdracht van 

het dossier erkenningsregeling en de rol van Partin daarin samen met interim-direteur Dedan 

Schmidt.  

 

Bijeenkomst 26 februari, Erik Boerrigter via Skype 

Kennismaking met de Frans-Joseph Simons, MBA-student bij de Rotterdam School of 

Management van de Erasmus Universiteit. Frans-Joseph wil graag onderzoek doen naar 

mission drift bij particuliere initiatieven onder invloed van (grote) donoren en eventueel de 

doelgroep van het PI. 

 

Bijeenkomst 5 maart, Mathieu Beurskens Apeldoorn 
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Jaarlijkse bijeenkomst alle deelnemers Platform Zimbabwe 

 

Bijeenkomst 10 maart 2016, Yvonne van Driel & Erik Boerrigter, Den Haag 

Overleg over communicatie en inzet social media 

 

Bijeenkomst 10 maart, Lucy Engelen, Utrecht 

Overleg met Partin-lid Rik Kleinjans. Verzoek: gebruik maken qua reisboekingen (Rik 

Kleinjans is voordurend voor projecten op pad) van onze adverteerder Raptim. Dit versterkt 

onze onderhandelingen over reclamevergoedingen. Rik is in principe akkoord. 

 

Bijeenkomst 10 maart, Lucy Engelen, Utrecht 

Overleg Rabo Charity Desk, Guus Loomans en Chantal Vlot. Er bestaat een mogelijkheid dat 

gegoede klanten van de Rabo Charity Desk een klein project willen steunen omdat zij een 

hekel hebben aan de overheadkosten van de grotere organisaties. RCD zal Partin actief 

benaderen indien zich een concrete aanvraag voordoet. Ook mogen wij projecten melden. 

Verzoek RCD: denken over nalatenschappen aan kleine stichtingen. Bestaan die nog als de 

nalatenschap afgehandeld moet worden? Het Partin-bestuur wordt verzocht hierover na te 

denken en een voorstel in te dienen.  

 

Bijeenkomst 11 maart, Lucy Engelen, Mathieu Beurskens en Erik Boerrigter, Amsterdam 

Aanwezig geweest op het seminar van Young Africa en gelobbyd voor Partin. Spreker en 

journalist Ralf Bodelier gevraagd om ook op de Partin-dag te spreken (bijzonder inspirerend 

en geanimeerd). In principe toegezegd. 

 

Bijeenkomst 16 maart, Erik Boerrigter, Utrecht 

Gesprek met Hanneke Lenkens van Instituut Fondsenwerving over de erkenningsregeling en 

hoe Partin en IF elkaar kunnen informeren om de belangen van de kleinere organisaties in dit 

traject zo goed mogelijk te behartigen. 

 

Bijeenkomst 16 maart, Lucy Engelen, Yvonne van Driel & Erik Boerrigter, Utrecht 

Studiemiddag over Google Adwords bij Massy Wahab van Wission (en OFoundation). Massy 

heeft op kleinegoededoelen Adwords geïnstalleerd. Hiermee kunnen wij nu verder aan de 

slag om meer verkeer naar de website te genereren. 

 

Bijeenkomst 29 maart, Lucy Engelen & Erik Boerrigter, Hilversum 

Gesprek met Jolande Koole en Ester Rozendal van Wilde Ganzen en Baukje Stam over een 

drietal voorstellen die Partin heeft geschreven om kleine PI’s te begeleiden bij een aanvraag 
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bij Wilde Ganzen, een gezamenlijke aanvraag van meerdere PI’s en aanvragen op basis van 

een soort van Request for Proposal. 

 

Bijeenkomst 6 april, Lucy Engelen, Enschede 

Bespreking met Paul Akkerman van de Gevulde Waterkruik over het gezamenlijke Partin 

project op het gebied van Rain harvesting en watertankbouw als business opportunity voor 

jongeren. 

 

Bijeenkomst 9 april, Lucy Engelen, Amersfoort 

Zambiadag. De dag was goed bezocht, met meerdere PI’s gesproken over Partin en onze 

activiteiten. 

 

Bijeenkomst 14 april, Erik Boerrigter, Den Haag 

Seminar Learning for the Future georganiseerd door Partos in de New World Campus. 

Terugblik op de evaluatie van MFS2 en vooruitkijkend hoe de geleerde lessen in de praktijk 

gebracht kunnen worden tijdens de strategische partnerschappen en andere 

samenwerkingsverbanden.  

 

Bijeenkomst 21 april, Erik Boerrigter, Den Haag 

Gesprek met Steffen Teeuwen, student aan de UvA, die onderzoek doet naar 

migrantenorganisaties. 

 

Bijeenkomst 22 april, Lucy Engelen, Utrecht 

Gesprek met Rosanne Hakvoort van VSO. Men probeert bij VSO meer jongeren te betrekken 

bij ontwikkelingssamenwerking, ook voor vrijwilligersdiensten hier in Nederland. Gesproken 

over hoe wij elkaar in de toekomst wellicht kunnen versterken. Het VSO programma is nu nog 

in een te pril stadium. 

 

Bijeenkomst 22 april, Lucy Engelen, Ermelo 

Afspraak met Geke van den Berg, om de kerk te bekijken als eventuele locatie voor de Partin 

dag. Eea ziet er wat gedateerd en sombertjes uit. Wel veel parkeerruimte. 

 

Bijeenkomst 25 april, Erik Boerrigter, Apeldoorn 

Kennismaking met Jos Fluitsma, tekstschrijver die te kennen heeft gegeven om van tijd tot tijd 

Partin te willen ondersteunen bij het aanscherpen van teksten en persberichten. 

 

Bijeenkomst 10 mei, Erik Boerrigter, Rotterdam 
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Voortgangsgesprek met Lucas Meijs over de vorderingen van Frans-Joseph Simons tijdens 

het eerste onderzoek van Erasmus / RSM onder het particuliere initiatief / de achterban van 

Partin. 

 

Bijeenkomst 10 mei, Erik Boerrigter, Rotterdam 

Kennismakingsgesprek met Frans-Joseph Simons en bijpraten over zijn vorderingen tijdens 

het eerste onderzoek van Erasmus / RSM onder het particuliere initiatief / de achterban van 

Partin. 

 

Bijeenkomst 17 mei, Lucy Engelen, Mathieu Beurskens, Holten 

Bespreking met Paul Akkerman, invulling gezamenlijk Partin-project Rain harvesting.  

 

Bijeenkomst 27 mei, Lucy Engelen, Lochem 

Bespreking over projecten voor kinderen die mogelijk door de Louisa Stichting kunnen 

worden gesponsord. Ruud Roodhart adviseert het bestuur en hoort graag van kindprojecten 

uit de Partin achterban. 1 A4 is voldoende.  

 

Bijeenkomst 2 juni, Lucy Engelen, Amsterdam 

Bespreking met Roline de Wilde en Diederik van der Plas over de samenwerking met Partin 

aangaande de Erkenning. Nu staat alles een beetje stil – de RJ650 norm is nog niet definitief. 

Mocht de aanvraag bij het ministerie worden gehonoreerd zijn er meer mogelijkheden om de 

aanvraag voor stichtingen makkelijker te maken.  

 

Bijeenkomst 10 juni, Erik Boerrigter en Trudeke Vuijk, Den Haag 

Voorbereiden komende bestuursvergadering en opstellen agenda 

 

Bijeenkomst 13 juni, Yvonne van Driel, Den Bosch 

Presentatie (van de activiteiten) van Partin tijdens een bij één van de eerste bijeenkomsten 

van de samenwerkende Bossche particuliere initiatieven. 

 

Bijeenkomst 14 juni, Erik Boerrigter, Den Haag 

Bijpraten met Joep van Zijl van Cordaid over ontwikkelingen in de sector 

ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en het particuliere initiatief in het bijzonder. 

 

Bijeenkomst 15 juni, Erik Boerrigter, Den Haag 

Webinar over het gebruik van Adwords 

 

Bijeenkomst 15 juni, Erik Boerrigter, Den Haag 
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Bijeenkomst van ViceVersa in Humanity House met als titel “Het OS-beleid doorgelicht” 

 

Bijeenkomst 16 juni, Erik Boerrigter, Gouda 

Bijpraten met Petri Hofland van Edukans over ontwikkelingen in de sector 

ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en het particuliere initiatief in het bijzonder. 

 

Bijeenkomst 18 juni, Erik Boerrigter, Utrecht 

Jureren bij de voorronde van de Circular Development Challenge van stichting OFoundation. 

De beste drie organisatie plaatsen zich voor de volgende ronde en bereiden een pitch tijdens 

de komende Partindag voor. 

 

Bijeenkomst 21 juni, Erik Boerrigter, Den Haag 

Bijpraten met Hanneke Lenkens van Instituut Fondsenwerving over ontwikkelingen in de 

filantropische sector in het algemeen en de erkenningsregeling, SBF en CBF in het bijzonder. 

 

Bijeenkomst 23 juni, Erik Boerrigter, Den Haag 

Bijpraten met Guido Castagna, jurylid tijdens de verhalenwedstrijd in samenwerking met ASN 

bank. 

 

Bijeenkomst 24 juni, Erik Boerrigter, Den Haag 

Bezoek met Gonneke Campen van Young Africa aan de bijeenkomst van Ashoka Nederland 

waarin de nieuwe Nederlandse fellows bekend zijn gemaakt. 

 

Bijeenkomst 1 juli, Erik Boerrigter, Amsterdam 

Feest van de (h)Erkenning. Middagprogramma waarin de eerste goede doelen officieel de 

Erkenning in ontvangst hebben mogen nemen. Diverse Partinleden aanwezig maar ook 

vooral een feestje van de grotere goede doelen in Nederland. 

 

Bijeenkomst 26 juli, Erik Boerrigter, Houten 

Nadere kennismaking met Karel Roos, voormalig PI-medewerker van Edukans. Onder 

andere gesproken over zijn nieuwe initiatief om kennisdeling tussen particuliere initiatieven in 

de sector onderwijs te bevorderen. 

 

Bijeenkomst 18 augustus, Lucy Engelen, Hilversum 

Gesprek met Jolande Koole over het project ‘Wilde Ganzen klein’, waarbij ook stichtingen die 

de WG drempel van 5000 Euro per project niet halen, toch een aanvraag onder begeleiding 
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van Partin kunnen doen. Er dienen formulieren te worden aangepast, en ook het tijdstip 

wanneer er van start gegaan kan worden is binnen WG onderwerp van gesprek.  

 

Bijeenkomst 18 augustus, Lucy Engelen, Capelle a/d IJssel  

Met Koen Vliegenthart de opzet van de spreadsheet nogmaals doorgenomen, in 

voorbereiding op  de “Zelf Jaarrekening maken’ tool in ontwikkeling. 

 

Bijeenkomst 8 september, Yvonne van Driel en Erik Boerrigter, online 

Bijeenkomst van de werkgroep lobby. Een eerste aanvang gemaakt voor plannen om het 

verenigingskarakter van Partin meer onder de aandacht te brengen en samenwerking tussen 

leden te intensiveren. 

 

Bijeenkomst 10 september, Lucy Engelen en Erik Boerrigter, Utrecht 

Bijeenkomst op het kantoor van Stidit van Partinleden die interesse hebben in het water 

harvesting concept van Paul Akkerman. Paul heeft het één en ander uitgelegd en de 

aanwezigen hebben de intentie uitgesproken om samen een crowdfunding campagne op te 

starten om fondsen voor het project te werven. 

 

Bijeenkomst 15 september, Lucy Engelen 

Met zus Elly Engelen, accountant, een proefinvulling gemaakt van de spreadsheet en het 

geheel getest.  

 

Bijeenkomst 22 september, Erik Boerrigter, Den Haag 

Kennismaking met Iris Barzilay om te spreken over de mogelijkheid om de zichtbaarheid van 

de kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking verder te vergroten via vlogs. 

 

Bijeenkomst 27 september, Erik Boerrigter, Den Haag 

Lancering van De Dikke Blauwe 3, filantropische jaargids 2016-2017  

 

Bijeenkomst 27 september, Lucy Engelen, Weesp 

Gesproken met Max Veenstra over voortzetting van exposure op KleineGoedeDoelen. Max 

wil de Vraag&Aanbod pagina wel blijven vullen voor zover mogelijk, maar heeft meer 

belangstelling voor de inzameling van te vernietigen winkelvoorraden ten bate van het goede 

doel. Afgesproken dat hier een pagina en een Google Adwords campagne van wordt 

gemaakt voor 1000 Euro per jaar.  

 

Bijeenkomst 27 september, Lucy Engelen, Amsterdam 
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Presentatie van PiFworld bijgewoond, over crowdfunding.  Een hele goede voordracht voor 

ca. 25 aanwezigen. Uit de voordracht is gebleken dat PiFWorld ook zeer concurrerende 

tarieven hanteert voor het gebruik van een betaalknop op websites en in emails van goede 

doelen. 

 

Bijeenkomst 28 september, Erik Boerrigter, Den Haag 

Uitreiking van de Transparantprijs 2016. Door de nieuwe scheidslijn tussen kleine en grote 

goede doelen is het voor de Partinleden een stuk lastiger om deze prijs te winnen. Mama 

Alice behoorde desondanks tot de genomineerden. 

 

Bijeenkomst 30 september, Lucy Engelen, Enschede 

Gesproken met filmer Ronald Schuldink van bureau Zoem, die tegen onkosten (reis- en 

verblijfkosten) aanbiedt een professionele film te maken van het project van de stichting die 

hier belangstelling voor heeft. Ronald zet zijn propositie op papier.    

 

Bijeenkomst 1 oktober, Erik Boerrigter, Den Haag 

PI Dag Bangladesh in aanwezigheid van de tweede secretaris van de ambassade van 

Bangladesh. Circa 10 PI aanwezig. 

 

Bijeenkomst 4 oktober, Erik Boerrigter, Amersfoort 

Kennismaking met Ron Rijnbende, directeur van Edukans. Edukans wil graag door met het 

PI, maar worstelt nog met de juiste strategie om het PI te bedienen. 

 

Bijeenkomst 4 oktober, Erik Boerrigter, Nijkerk 

Bezichtiging van de Schakel ten behoeve van de Partindag 2016 

 

Bijeenkomst 6 oktober, Lucy Engelen, Zevenhuizen 

Bespreking met David van Dam van Mission en Relief van de advertentie op 

KleineGoedeDoelen. Aanbod om meer verkeer te trekken naar de Mission&Relief pagina met 

Google Adwords. M&R gaat de eigen website verbeteren en hoopt zo meer in contact te 

komen met achterban.  Zetten de advertentie wel door. 

 

Bijeenkomst 13 oktober, Erik Boerrigter, Den Haag 

Cordaid Challenge en event voor Wereldarmoededag in het Museon met onder andere 

pitches voor de beste sociaal ondernemende PI van 2016. Twee van de drie deelnemers zijn 

Partin-lid. Verder gesproken over de toekomst van de business unit die over PI gaat nu een 

volgende ronde bezuinigingen en ontslagen op stapel staat. 
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Bijeenkomst 14 oktober, Lucy Engelen, Rotterdam 

Bespreking met Gerard Wallis de Vries over verzekeringen voor reizende bestuurders van 

KleineGoedeDoelen. Een standaard reisverzekering is eigenlijk niet genoeg – als er wat 

gebeurt hangt het af van de coulance van de (reis)verzekeraar of schade vergoed wordt. Een 

bedrijfverzekering is voor vele kleine stichtingen te duur. Wel iets mogelijk met een collectieve 

verzekering, maar dan zouden er minstens 100 stichtingen moeten meedoen.  

 

Bijeenkomst 25 oktober, Lucy Engelen, Amsterdam 

Gesproken met Jacco Draaijer over NGO reizen, waarom maken stichtingen daar niet meer 

gebruik van? De Raptim-pagina op KleineGoedeDoelen wordt nu ondersteund met Adwords 

en dientengevolge aardig bezocht. Het bounce-percentage is echter hoog. Jacco erkent dat 

er behoefte is aan een reisplanner-module. Die komt er aan en zal worden aangepast voor 

kleine stichtingen. (Partin-leden.) De inzet van Adwords is een keuze van de 

marketingafdeling. Hiermee wordt een gesprek voorbereid.  

   

Bijeenkomst 27 oktober, Erik Boerrigter, Amsterdam 

Innovatieworkshop Amsterdam in het kader van het mini-project PIF en Partin samen het land 

in. Workshop over vernieuwing in de sector fondsenwerving met onder andere crowdfunding 

en –sourcing. 

 

Bijeenkomst 2 november, Erik Boerrigter, Den Haag 

Debat in Humanity House over de exitstrategie van de Nederlandse overheid bij het 

verminderen van het aantal partnerlanden n.a.v. rapportage van IOB over onder andere 

Burkina Faso. 

 

Bijeenkomst 3 november, Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Innovatieworkshop Apeldoorn in het kader van het mini-project PIF en Partin samen het land 

in. Workshop over vernieuwing in de sector fondsenwerving met onder andere crowdfunding 

en –sourcing. 

 

Bijeenkomst 7 november, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Kennismaking met het bestuur van Stichting Mondial om te verkennen of het mogelijk is om in 

2017 de Partindag te combineren met een conferentie die Mondial wil organiseren in het 

kader van haar lustrum. 

 

Bijeenkomst 8 november, Lucy Engelen, Koen Vliegenthart, Utrecht 

Gesproken met Wim van Ginkel van PWC over de RJ650 norm (het model voor de 

jaarrekening van kleine fondsenwervende stichtingen) en onze spreadsheet met handleiding, 
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om het werk voor kleine stichtingen te verminderen. Is PWC nog steeds bereid hier energie in 

te steken, ook vwb bijeenkomsten? Antwoord: eigenlijk niet. Ook de Transparantprijs staat 

onder druk. Kleine stichtingen zijn niet de core business van PWC en men is de activiteiten 

voor en rond deze doelgroep aan het afbouwen. Meelezen kan eventueel nog wel. 

 

Bijeenkomst 8 november, Lucy Engelen, Koen Vliegenthart, Weesp 

Bespreking met Max Veenstra (HRIF) en Teun Welvaart (Dorcas) over Vraag en Aanbod-

pagina op KleineGoedeDoelen. Hoe kunnen we het gebruik daarvan intensiveren? Max heeft 

liever een pagina die bedrijven oproept hun overtollige goederen niet te vernietigen, maar ter 

beschikking te stellen aan geregistreerde goede doelen. Teun stelt dat Dorcas geen 

goederen meer op voorraad neemt, maar direct vraag en aanbod koppelt.  

 

Bijeenkomst 9 november, Erik Boerrigter en Lucy Engelen, Amsterdam 

Overleg bij CBF over het benaderen en enthousiasmeren van kleine goede doelen voor de 

erkenningsregeling, communicatie en dienstverlening van Partin rondom het maken van 

jaarrekeningen conform de richtlijnen RJ650. 

 

Bijeenkomst 10 november, Yvonne van Driel, Den Bosch 

Innovatieworkshop Den Bosch in het kader van het mini-project PIF en Partin samen het land 

in. Workshop over vernieuwing in de sector fondsenwerving met onder andere crowdfunding 

en –sourcing. 

 

Bijeenkomst 16 november, Erik Boerrigter, Utrecht 

Gesprek met Petra Hoogerwerf over ontwikkelingen in het werkveld fondsenwerving en de 

gevolgen daarvan voor kleinere goede doelen in ontwikkelingssamenwerking. Dit ter 

voorbereiding op het nieuwe boek van Petra: met de (werk)titel Vonk 2. 

 

Bijeenkomst 16 november, Erik Boerrigter, Utrecht 

Overleg met de jury van de verhalenwedstrijd bestaande uit Guido Castagna, Maaike Jonker 

en Evelijne Bruning. Longlist en winnaar vastgesteld. 

 

Bijeenkomst 17 november, Lucy Engelen, Den Haag 

Evaluatie Verhalenwedstrijd. (Partin-Prijs gesponsord door ASN 1500 Euro). Men is 

enthousiast en complimenteert Partin over de professionaliteit. Dat gaat in de ervaring van 

ASN wel eens anders. In 2017 wordt de prijs dus weer gesponsord, daarna bekijken want er 

komt een andere marketing/communicatie strategie van ASN per 2018.  

 

Bijeenkomst 21 november, Erik Boerrigter, Apeldoorn 
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Bezichtiging van Gebouw 055 / Basiskerk in Apeldoorn ten behoeve van de Partindag 2017. 

 

Bijeenkomst 21 november, Lucy Engelen, Deventer 

Gesproken met Sara Kinsbergen, die een nieuw onderzoek naar de effectiviteit van PI’s gaat 

doen. Harde cijfers zijn voor ons zeer interessant, omdat het werk van PI’s nogal eens wordt 

weggezet als alleen maar goed voor ‘draagvlak’. Het eerdere onderzoek van Sara wees uit 

dat dat niet zo was. Sara verzoekt om medewerking van Partin. Is toegezegd.  

 

Bijeenkomst 12 december, Erik Boerrigter en Mathieu Beurskens, Apeldoorn 

Vervolggesprek met het bestuur van Stichting Mondial om te verkennen of het mogelijk is om 

in 2017 de Partindag te combineren met een conferentie die Mondial wil organiseren in het 

kader van haar lustrum. 


